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Mobilná banka 365.bank začala ostrú prevádzku
Po takmer polročnom testovaní v tzv. beta verzii spustila mobilná
365.bank ostrú prevádzku pre širokú verejnosť. Klient komunikuje
s bankou výhradne mobilom - od založenia účtu až po sporenie,
platby a ďalšie úkony. 365.bank je odštepným závodom Poštovej
banky. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Administratívna budova Steinu zmenila vlastníka
Spoločnosť MiddleCap Real Estate predala administratívnu
budovu polyfunkčného súboru New Stein v Bratislave. Novým
vlastníkom je Prvý realitný fond spoločnosti IAD Investments. So
zmenou majiteľa dochádza aj k zmene názvu budovy na Steinerka
Business Center. (Zdroj: TASR)
Železiarne Podbrezová spolupracujú s UPSVAR
Ústredie práce spúšťa špeciálny pilotný projekt, ktorý má pomôcť
nájsť zamestnanie ľuďom, ktorí sú dlhodobo evidovaní na úrade
práce. Ide o projekt s názvom Šanca pre všetkých a prácu
prostredníctvom neho by si mali nájsť Rómovia. Realizovať ho
budú Železiarne Podbrezová spoločne s breznianskym úradom
práce. (Zdroj: TASR)
Adien Slovakia vytvorí 105 nových pracovných miest
Firma Adient Slovakia plánuje rozšírenie výrobnej linky v Lučenci.
Závod plánujú obohatiť o novú výrobnú linku na výrobu
hlavových opierok. Tieto zmeny by mali zvýšiť dennú výrobu až na
64 tisíc opierok hlavy a vytvoriť 105 nových pracovných miest.
Závod Adient v Lučenci žiadal o vládnu dotáciu vo výške 3,5 mil. €,
avšak schválených im bolo iba 1,15 mil. €. Z tejto sumy by
383 tisíc € malo byť vo forme úľavy z daní z príjmu a 767 tisíc € vo
forme dotácie. (Zdroj: Hospodárske noviny)
HBP prestanú byť dotované v roku 2013
Hornonitrianske bane Prievidza od roku 2023 nedostanú štátne
dotácie vo výške 100 mil. € ročne na ťažbu uhlia. Nejde však o
dátum zatvorenia baní. Firma už avizovala, že v ťažbe budú
pokračovať aj bez štátnych peňazí. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Letisko Košice má za sebou úspešnú sezónu
Letisko Košice má za sebou najúspešnejšiu a zároveň najdlhšiu
charterovú sezónu vo svojej histórii. Oproti vlaňajšku
zaznamenalo 40 % nárast počtu charterových letov. Viac než
11 %-ný medziročný nárast zaznamenalo košické letisko aj čo sa
týka celkového počtu vybavených cestujúcich za obdobie od
januára do októbra, kedy vybavili 482 329 cestujúcich.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
PMÚ schválil koncentráciu Aegon
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu
spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa NN
Group N.V., Holandsko nad podnikateľmi AEGON Životná
poisťovňa, a.s., Aegon d.s.s., a.s. a Aegon Pojišťovna, a.s., Česká
republika. Nadobudnutím spoločnosti Aegon ŽP dôjde aj k
nadobudnutiu kontroly aj nad jej dcérskou spoločnosťou Aegon
Partner, s.r.o.. (Zdroj: www.antimon.gov.sk)
Prezbrojenie policajného zboru pokračuje
Slovenských policajtov novými pištoľami vyzbrojí najväčší český
zbrojársky podnik Česká zbrojovka ešte do konca tohto roka.
Dodá spolu 6 500 kusov služobných zbraní s kompletným
vybavením za viac ako 2,3 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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Štát si požičal 150,5 mil. €
Štát v dvoch aukciách štátnych dlhopisov akceptoval ponuky
investorov v hodnote 150,5 milióna eur. V konkurenčnej časti
aukcie dlhopisov splatných 12. júna 2028 bol akceptovaný dopyt
na úrovni 102,5 mil. €. V tzv. konkurenčnej časti aukcie dlhopisov
splatných 16. januára 2029 akceptovaný dopyt dosiahol úroveň 48
mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
Slovensko je v cukre sebestačné
Klesajúce ceny cukru a jeho dovoz z krajín mimo EÚ ohrozujú aj
sebestačnosť Slovenska, ako i pestovateľov cukrovej repy na
Slovensku. Slovensko si podľa ministerky pôdohospodárstva
musí sebestačnosť vo výrobe cukru zachovať, lebo ide o
strategickú surovinu. Slovensko dokáže pokryť domácu spotrebu
cukru vlastnou produkciou, čo vzhľadom na situáciu v iných
krajinách nie je samozrejmosťou. (Zdroj: TASR)
Štát zmení platby za svojich poistencov
Novela zákona o zdravotnom poistená má zrušiť platbu za
poistencov štátu určenú ako pevné percento naviazané na
priemernú mzdu. Namiesto neho bude v rozpočte uvádzaná
konkrétna suma, ktorou štát do sektora prispeje. Odrážať by mala
celkové potrebné výdavky na zdravotníctvo. (Zdroj. TREND)
Podľa IEA je vývoj energetiky u nás pozitívny
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zhodnotila vývoj
v energetike SR ako prevažne pozitívny, obzvlášť v oblasti
energetickej bezpečnosti. Správa IEA ale odporúča Slovensku
aktualizovať energetickú politiku, čo SR neurobila od roku 2014.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Spomalenie ekonomiky USA príde v 2. polroku 2019
Banka Goldman Sachs predpokladá, že ekonomika USA sa v 2.
polroku 2019 výrazne spomalí, keďže americká centrálna banka
pokračuje vo zvyšovaní úrokových sadzieb a pozitívny vplyv
zníženia daní slabne. (Zdroj: TASR)
Taliansko svoj rozpočet nezmení
Taliansko trvá na svojom rozpočtovom pláne na rok 2019 aj
napriek kritike Európskej komisie. Taliansko sa nachádza v spore
s EK a vládami eurozóny týkajúcom sa návrhu rozpočtu. Dôvodom
sú vysoké plánované výdavky. Ministri financií eurozóny sa
obávajú, že Rím môže spustiť ďalšiu dlhovú krízu, podobnú tej z
rokov 2011 a 2012. (Zdroj: TASR)
EÚ je pripravená aj na neriadený brexit
V prípade, že Británia neopustí EÚ na základe vzájomnej dohody,
ale dôjde k neriadenému brexitu, EÚ je na to podľa Európskej
centrálnej banky pripravená. Takýto vývoj však bude pre britskú
ekonomiku pravdepodobne veľmi škodlivý.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
Obchodný deficit USA voči Číne vzrastie o 17 %
Nové clá zavedené 24. septembra zvýšia americké spotrebiteľské
ceny v priemere o 4,5 % a výrobné ceny čínskych firiem sa znížia o
20,5 %. Americké dovozné clá podľa výsledkov výskumu
európskej siete pre ekonomický výskum EconPol Europe
zredukujú export dotknutých tovarov do USA o približne 37 %.
Výsledkom bude pokles deficitu USA v obchode s Čínou o 17 %.
(Zdroj: SME)
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